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ก ำหนดกำรเดินทำง 

มกรำคม – มิถุนำยน 2566  



 

 

 

 

 

 ( กรุณำส ำรองท่ีน่ังล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวซ่ีำ) 

วนัที่1        ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
05.25 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาร์เตอร์สาย

การบินกาตา้ร์แอร์เวย(์เคาเตอร์ Q) เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
20.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR833 
23.40 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ 
 

วนัที่2        แฟรงค์เฟิร์ต – บ็อบพำร์ด – ล่องเรือแม่น ้ำไรน์ - เซนต์กอร์ – โคโลจญน์ - ดุสเซลดอร์ฟ      
01.45 น. ออกเดินทางสู่แฟรงคเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนั...โดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR069 
07.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนั หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ น า

ท่านเดินทางสู่ “เมืองบ็อบพาร์ด” (Boppard) 
เมืองแสนสวยริมฝ่ังแม่น ้าไรน์ ซ่ึงนอกจากมี
ทศันียภาพท่ีสวยงามอนัเป่ียมสเนห์แลว้ บ็
อบผาดยังมี ช่ือ เสียงในด้านวัฒนธรรม
ประจ าทอ้งถ่ิน มีเวลาให้ท่านไดถ่้ายภาพอนั
สวยงามของแม่น ้ าไรน์ และซ้ือของท่ีระลึก
พ้ืนเมือง อาทิ มีดเยอรมนี, ท่ีเปิดไวน์, ของท่ี
ระลึกน่ารักๆประดับบ้าน ฯลฯ จากนั้นน า
คณะออกเดินทางสู่ท่าเรือ  “น าท่านล่องเรือ
น าเท่ียวทนัสมยัชมความสวยงามสองฝากฝ่ังแม่น ้ าไรน์” ท่ีมีเร่ืองราวของปราสาทต่างๆเก่าแก่มากมายของมหา
เศรษฐีในอดีตจากยคุโรมนัและชาวเยอรมนัเผา่ต่างๆท่ียงัคงมีมนตเ์สน่ห์อยา่งไม่เส่ือมคลาย แม่น ้าแห่งน้ียงัก่อใหเ้กิด
เร่ืองราว ,ต านาน และบทเพลงต่างๆท่ีท าให้ผูค้นหลงใหล เรือจะน าท่านผ่านหนา้ผา “ลอเรไล” อนัเป็นต านานของ
หญิงสาวท่ีคร่าชีวิตผูค้นท่ีเดินทางโดยเรือผา่นแม่น ้าสายน้ีจนเขา้สู่ “เขตเซนตก์อร์” เมืองเล็กๆ ท่ีมีช่ือเสียงเพราะบท
กวีของ Heinrich Hene เป็นเมืองท่ีไดรั้บการ
ดูแลรักษาอยา่งดีเยีย่ม 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโคโลจญน์” น าท่าน

เก็บภาพความสวยงามยื่งใหญ่อลังการของ 
“มหาวิหารแห่งโคโลญจน์” สัญลกัษณ์แห่ง
เมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิก
ดงัเดิม สร้างในปี 1248 ใชเ้วลาสร้างยาวนาน



 

 

 

 

 

มาราธอน 632 ปี จากนั้นเดินเท่ียวชมเมืองโคโลญจน์ พร้อมชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง ,ของท่ีระลึก ตลอดจนสินคา้แบ
รนด์เนมช่ือดงันานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหาวิหาร น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศเยอรมนั สู่ “เมือง
ดุสเซลดอร์ฟ” นอกเหนือจากประวติัศาสตร์นบัแต่ยคุสมยัปี 1100, เมืองหลวงแห่ง North Rhine-Westphalia แห่งน้ี 
ยงัเป็นศูนยร์วมการคา้ และเมืองแฟชัน่ของเยอรมนั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  
พกัท่ี :     Wyndham Garden Duesseldorf Mettmann หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่3        ดุสเซลดอร์ฟ – หมู่บ้ำนกธูีร์น – ล่องเรือ - อมัสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลงัคำกระจก 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านออกจากเดินทางสู่หมู่บา้นไร้ถนน “หมู่บา้นกีธูร์น” (Giethoorn) หมู่บา้นกีธูร์น เป็นหมู่บา้นท่ีสวยงาม โดย
ความแปลกของหมู่บา้นอยู่ท่ีไม่มีถนนแมแ้ต่
สายเดียว แต่จะมีล าคลองลอ้มรอบเมืองโดย
การคมนาคมทั้ งหมดยังใช้ทางน ้ า  โดย
ยานพาหนะหลกัท่ีใชคื้อเรือ จนไดรั้บฉายาว
วา่ เวนิซ แห่งเนเธอร์แลนด ์น าท่าน “ล่องเรือ
ช่ืนชมทศันียภาพอนัสวยงามภายในหมู่บา้น”  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงอัมสเตอร์ดัม” 

ประเทศเนเธอร์แลนด์พร้อมชมวิวทิวทศัน์ท่ี
สวยงามระหว่างการเดินทาง ทอ้งทุ่งอนัเขียวขจี สลบักบัหมู่บา้นทางชนบท ตลอดสองขา้งทาง เดินทางถึง “กรุง
อัมสเตอร์ดัม” ตั้ งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าอัมสเทล 
(Amstel) เร่ิมก่อตั้งประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี 
12  ปั จ จุบัน เป็ น เมื อง  ท่ี ใหญ่ ท่ี สุ ดของ
เนเธอร์แลนด์ มีประชากรในเขตตัวเมือง
ประมาณ 742 ,000 คนชมสภาพเมืองท่ี มี
คลองเล็กคลองน้อยตัดไปมาทั่วเมืองอย่าง
เป็ น ร ะ เบี ยบ ก ว่ า100 ส าย  ให้ ท่ าน ได้
เพลิดเพลินกบัการ “ล่องเรือหลงัคากระจก” 
เรือจะล่องไปตามล าคลองของเมืองท่ีจะให้ท่านไดเ้ห็นบา้นเรือนแบบชาวดชัต์ท่ีสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 ท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั จะเป็นอาคารทรงแคบท่ีมีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์เขา้บา้นระหว่าง



 

 

 

 

 

เส้นทางล่องเรือผา่นบา้นเรือนแพท่ีอยูริ่มคลองท่ีมีอยูม่ากถึง 2,500 หลงั แลว้ไปชมเขตท่ีเมืองท่ี เก่าแก่ท่ีสุดของกรุง
อมัสเตอร์ดมั  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัท่ี :  Van der Valk Hotel Schiphol หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่4        อมัสเตอร์ดัม -  หมู่บ้ำนกงัหันลมซำนส์ สคนัส์ – Coster Diamond - ดำมส์สแควร์ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านออกเดินทางสู่ “ หมู่บา้นกงัหันลม” “ซานส์ สคนัส์” ซ่ึงมีการอนุรักษ์กงัหันลม และบา้นเรือนดั้งเดิมของ
ฮอลแลนด์  ท่ี น่ี เป็ น เห มือนพิ พิ ธภัณฑ์
กลางแจ้งท่ีรวมความเป็นฮอลแล  นด์หลาย
อยา่งเขา้ไวด้ว้ยกนั บา้นไมสี้เขียวริมน ้า สวน
เล็กๆ หน้าบ้านสไตล์ฮอลแลนด์ กังหัน ลม
เก่าแก่ กงัหันลมสวย ๆ แบบดั้งเดิม นอกจาก
กังหันลมแล้วก็ย ังมีรองเท้าไม้อีก ท่ี เป็น
สัญลักษณ์ของประเทศ Nether  lands ให้
ท่านได้เดินเท่ียวชมบรรยากาศอันสดช่ืน
บริสุทธ์ิท่ามกลางทุ่งหญา้เขียวขจี ให้ท่านได้
เลือกซ้ือเลือกชมรองเทา้ไมแ้ละของท่ีระลึกพ้ืนเมือง อาทิ เนยแขง็นานาชนิด, ของประดบับา้น, ของใชใ้นครัวเรือน
ฯลฯ น าท่านเดินทางสู่ “เมืองลิสซ์”  

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัเพื่อความสะดวกในเดินชมสวน 
บ่าย น าท่านเขา้ชม “สถาบนัเจียระไนเพชร” (Coster Diamond) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนดไ์ดรั้บ

การยกยอ่งว่าดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ชมขั้นตอน การ
คัด เลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู ้ช านาญ
ตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอญัมณีท่ีมี
ค่าท่ีสุดส าหรับท่านท่ี ตอ้งการเป็นเจา้ของอญัมณีล ้าค่า  
เลือกซ้ือตามชอบใจพร้อมใบการันตี Certificate จาก
บริษัทฯท่ีมีช่ือเสียง มีเวลาให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้า 
ภายในร้านท่ีท าดว้ยไมเ้ป็นของท่ีระลึกต่างๆ เช่นพวง
กุญแจ, รองเทา้ไม,้ ภาพวาด, ของท่ีระลึก ฯลฯ น าท่าน
เดินทางเขา้สู่ “ดามส์สแควร์” จตุัรัสใหญ่ใจกลางกรุงอมัสเตอร์ดมั อิสระให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมบรรยากาศอนัโร
แมนติกกบัอาคารต่างๆในสไตลย์โุรป   

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 



 

 

 

 

 

พกัท่ี :  Van der Valk Hotel Schiphol หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่5      กรุงบรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลำซ – แมนำคนิพสิ – ช้อปป้ิง  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ “กรุงบรัสเซล” 
เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม และ
เป็นศูนย์กลางหรือเมืองหลวงอย่างไม่เป็น
ทางการของสหภาพยุโรป น าท่านถ่ายรูปคู่ 
“อะตอมเม่ียม” ประติมากรรมรูปอะตอม
มหึมา สัญลักษณ์จากการรวมตัวคร้ังแรก
ของกลุ่มประเทศยโุรปเม่ือปี ค.ศ.1959  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย จากนั้ นน าท่านเดินทางเข้าสู่ เขตเมืองเก่า

ภายในบริเวณ “จตุรัสกรองด์ปลาซ” สัมผสักบับรรยากาศลานกวา้งซ่ึงลอ้มรอบทั้งส่ีดา้นดว้ยตึกโบราณแต่ละตึก
ลว้นมีลวดลายปูนวิจิตรแตม้ทองเป็นอาคารสไตล์บาร็อก ทั้งศาลาว่าการเมือง ,พิพิธภณัฑ์ประจ าเมือง, อาคารของ
สมาคมอาชีพต่างๆ ฯลฯ ซ่ึงจะท าสัญลกัษณ์
ไว้บนจั่วหรือเหนือประตูเป็นลัญลักษณ์
เฉพาะของตวัเอง น าท่านชม “แมนาคินพิส” 
อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉ่ีสัญลักษณ์ของกรุง
บรัสเซลล์ ชมจัตุ รัสแกรนด์เพลซ(มรดก
โลก) ใจกลางเมือง ชมหมู่ตึกต่างๆ อาทิ 
ศาลาว่าการเมือง หมู่ตึกกริลเฮาส์ ซ่ึงคร้ัง
หน่ึงในอดีตเคยเป็นสถานท่ีประทับของ
ราชวงศ์กษตัริยเ์บลเยี่ยม และเป็นตลาดนัด
จุดรวมการแลกเปล่ียนสินคา้ในอดีต อิสระให้ท่านเดินเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง อาทิ ช๊อคโกแลตผา้ลายลูกไม ้เส้ือผา้
รองเทา้กระเป๋า ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี :   Hotel Mercure Brussels Centre Midi หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

วนัที่5        แร็งส์ – มหำวหิำรแร็งส์ – ปำรีส – ย่ำนมองมำร์ต – มหำวหิำรซำเครเกอร์  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
 น าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ “เมืองแร็งส์”  เป็นเมืองในจงัหวดัมาร์นในแควน้ช็องปาญาร์ ในประเทศฝร่ังเศส เมือง

แร็งส์ตั้ งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
ฝ ร่ั ง เศ ส  ร า ว  1 2 9  กิ โ ล เม ต ร ท า ง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของปารีส แร็งส์ก่อตั้ง
ข้ึนโดยกอลและกลายมาเป็นเมืองส าคัญ
ระหว่างสมัยจักรวรรดิโรมัน น าท่ านชม 
“มหาวิหารแร็งส์” หรือช่ือทางการว่า กาเตด
ราลนอร์เทรอ-ดามเดอแร็งส์ เป็นอาสนวิหาร
ส าคญัของเมืองแร็งส์ จงัหวดัมาร์น ประเทศ
ฝร่ังเศส ท่ีเคยใชใ้นพิธีสวมมงกุฎกษตัริยข์อง
ประเทศฝร่ังเศส มหาวิหารสร้างเสร็จเม่ือ
ปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ยกเวน้ดา้นหนา้ซ่ึง
มาเสร็จเอาอีกศตวรรษหน่ึงต่อมา แต่ยงัเป็นสถาปัตยกรรมของคริสต์ศตวรรษท่ี 13 ทางเดินกลางขยายให้ยาวข้ึน
เพ่ือใหมี้เน้ือท่ีเพียงพอกบัผูท่ี้เขา้ร่วมพิธีสวมมงกุฎ  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย น าท่านออกเดินทางเขา้สู่ “ มหานครปารีส ” / ถึงมหานครปารีส น าท่าน ผา่นชม มหานครปารีส  ตั้งอยูบ่นแม่น ้าแซ

นน์บริเวณตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบน
ใจกลางแควน้อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถ่ิน
ฐานมากว่า 2,000 ปี ปัจจุบันกรุงปารีสเป็น
ห น่ึ ง ใน ศูน ย์ก ล างท าง เศ รษ ฐ กิ จแล ะ
วฒันธรรมท่ีล ้ าสมัยแห่งหน่ึงของโลก และ 
ดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง 
ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของโลก  น าท่านเดินทางเข้าสู่  “ย่านมอง
มาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขา ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดท่ีสูงท่ีสุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเครเกอร์” 
( Bassilica of Sacre Coeur )  ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานท่ีอุทิศแด่ชาวฝร่ังเศส ท่ีเสียชีวิตจากสงครามกับป
รัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์โรมนั - ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนิน เขา
มองมาร์ต น าท่านชมความงามของวิว สวยของปารีส ท่ีแห่งน้ียงัเปรียบไดก้บัว่าเป็น เนินแห่งความฝัน ของบรรดา



 

 

 

 

 

ศิลปินทั้งหลาย ณ ท่ีแห่งน้ีคือ ท่ีนัดพบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 ผลงานศิลปะไดมี้ การสร้างสรรคจ์ากท่ีน่ี
เป็นจ านวนมาก อิสระใหทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในยา่นมองมาร์ตตลอดสองขา้งทาง
จะเตม็ไปดว้ยร้านกาแฟสไตลป์ารีเซียง อิสระใหท้่านไดเ้ดินชมบรรยากาศ และเลือกซ้ือของท่ีระลึกต่างๆ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี :   Best Western Plus Paris Vélizy หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่7        ปำรีส - City Tour – เข้ำชมพระรำชวงัแวร์ซำยย์ - ล่องเรือชมแม่น ้ำแซนน์ – Duty Free    
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่ าน เข้ า ช ม ค ว าม ส ว ย ง าม ภ าย ใน 

“ พ ระราช วังแ ว ร์ซ ายย์” (ไกด์ ป ระจ า
พระราชวงัคอยบรรยายตามจุดต่างท่ีส าคญัๆ
ขอ งพ ระร าช วัง )   จัด เป็ น  1  ใน  7  ส่ิ ง
มหัศจรรยข์องโลกยุคปัจจุบัน เพราะความ
สวยงามใหญ่โตของตัวปราสาท และสวน
ดอกไม้ท่ีมีการตกแต่งไวอ้ย่างสวยงาม ผูท่ี้
ก่อสร้างพระราชวงัแวร์ซายส์ ท่ีงดงามแห่ง
น้ี คือ พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ของฝร่ังเศส   น า
ท่านชมหอ้งต่างๆ ท่ีตกแต่งอยา่งวิจิตรบรรจง
ตามช่ือเทพเจา้ต่างๆ  อาทิเช่น ห้องเฮอคิวลีส, ห้องวีนัส, ห้องนโปเลียน, ห้องอพอลโล, ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of 
Mirrors น าท่าน “ล่องเรือชมแม่น ้ าแซนน์” พร้อมชมชมสถานท่ีส าคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ าแซนน์ 
โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีส
โดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภณัฑลู์ฟร์ , ศาลาวา่การ โอเตล็ เดอ วิลส์ 
,เกาะเซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พิพิธภณัฑ์ออร์เซย ์, แซงวาล้ีด , พระราชวงับูร์บ็อง ,สะพานอเล็กซาน
เดอร์ท่ี 3 ฯลฯ 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

 

 

 

บ่าย น าผ่านชม “ จตัุรัสคองคอร์ด” Place de la Concorde ท่ีพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีองัตวัเนต  ถูกตดัสิน
ประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศส ชมถนนแห่งแฟชัน่“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ท่ีมี ความยาว
กว่า 2 กิโลเมตรท่ีร่มร่ืนไปด ้วยตน้เมเป้ิลตลอดสองขา้งทางและถือว่าเป็นถนนท่ีติดอนัดบัสวยท่ีสุดในโลก น าท่าน

ถ่ายภาพคู่กบั “หอไอเฟล” สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของมหานครปารีส บริเวณ“จตัุรัสทรอคาเดโร” จากนั้น น าท่าน
ถ่ายภาพคู่กบั “ ประตูชยั”  Arc de Triomphe  สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะท่ีจกัรพรรดินโปเลียนใหส้ร้างข้ึนในปี ค.ศ.180 
น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี Duty Free อิสระกบัการ ชอ้ปป้ิงสินคา้ตามรสนิยมแบรนดช่ื์อดงันานาชนิด อาทิ 
น ้าหอม เส้ือผา้ กระเป๋า กระเป๋าเดินทาง เคร่ืองส าอาง 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี :   Best Western Plus Paris Vélizy หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่8        ปำรีส – ห้ำงลำฟำแยต - ช้อปป้ิงจุใจแบบเต็มวนั– เดินทำงกลบั 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

จากนั้ นมีเวลาให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมไฮเอนด์ ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น Louis Vuitton , Chanel , 
Goyard , Fendi , Dior , Prada , Gucci และอีกหลากหลายแบรนด์ ช่ือดัง ท่ีห้ างสรรพสินค้าช่ือห้ างช่ือดังท่ี
ห้างสรรพสินคา้ แกลลารี-ลาฟาแยตต ์Galerie Lafayette  ท่านสามรถชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม ใจกลางกรุงปารีส 
เพ่ือตอนรับนกัท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลกท่ีเดินทางมาเยอืนและชอ้ปป้ิงยงักรุงปารีส 
ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล.์..น าคณะเช็คอินและท า TAX REFUNED  

22.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวยเ์ท่ียวบินท่ี QR 038 



 

 

 

 

 

 
วนัที9่        โดฮำ - กรุงเทพฯ 

05.45 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ (แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง) 
08.05 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR 832 
18.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
 

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั*** 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร  
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
    เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
     พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

    เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
     พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

     (เสริมเตียง) 

       พกัเด่ียว 

    27 ม.ค.-04ก.พ. 2566 77,900 77,900 77,900       14,000 
   10 – 18 ก.พ. 2566 77,900 77,900 77,900       14,000 
    05 – 13 มี.ค. 2566 77,900 77,900 77,900       14,000 
22 – 30 เม.ย. 2566 77,900 77,900 77,900       14,000 

    29 เม.ย. – 07 พ.ค. 2566 81,900 81,900 81,900       16,000 



 

 

 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-แฟรงคเ์ฟิร์ต // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ

ท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (900 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (14 ยโูร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวซ่ีา+ค่าบริการยืน่วีซ่า ท่านละ 7,000 บาท 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่น่ัง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 55,000 บาท เม่ือจอง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

20 – 28 พ.ค. 2566 77,900 77,900 77,900       14,000 
03 – 11 มิ.ย. 2566 79,900 79,900 79,900       14,000 

     24 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2566 77,900 77,900 77,900       14,000 
* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ  านวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 

** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



 

 

 

 

 

2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 
และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 



 

 

 

 

 

-  ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะส ารองยานพาหนะ 
 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัข้ึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรย่ืนวซ่ีำ (ต้องมำโชว์ตัวท่ีสถำนทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่ำน) 

• หนังสือเดินทำง (ตัวจริง) ท่ีเหลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
• รูปถ่ำยสี ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำนั้น ขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตา ไม่ยิม้เห็น

ฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
• หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด  

*** กรณีค้ำขำย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส ำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ
ส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีข้ำรำชกำร: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 



 

 

 

 

 

• หนังสือแสดงกำรเคล่ือนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน ) 

• หนังสือรับรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กนัได้) *** 

• กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและ
วนัเดินทาง (ตัวจริง) 

• ส ำเนำบัตรประชำชน   / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด / ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี) 

• ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ำมี) 
*** กรณีท่ีสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตัวจริงท้ังหมด ไปในวันนัดสัมภำษณ์ด้วย *** 
***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ำงอ่ืนเพิม่เติม ตำมดุลพนิิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำรเพิม่เติมให้

ครบถ้วน ตำมท่ีสถำนทูตขอ เพ่ือควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุมัติ ออกวีซ่ำส ำหรับสถำนทูต ***   

• กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

• หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลงัจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวีซ่ำ 
 ของท่ำน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
• ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศตำมท่ีระบุ

เท่ำนั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม
การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


